VEREJNÉ KNIŽNICE V BRATISLAVE
Mestská kniţnica v Bratislave, Staromestská kniţnica, Kniţnica Ruţinov, Kniţnica Bratislava
– Nové Mesto a Miestna kniţnica Petrţalka
vyhlasujú

2. ROČNÍK SÚŤAŽE VLASTNEJ TVORBY BRATISLAVSKÝCH ŽIAKOV

BRATISLAVA, MOJE MESTO
na literárnu a výtvarnú tému:

Bratislava v rozprávke

- v literárnej téme popustite uzdu svojej fantázii a vymyslite rozprávku odohrávajúcu sa
v Bratislave tak, aby bolo zreteľné, ţe sa to odohráva v nej, opíšte to, čo by ste chceli v nej
rozprávkovo zaţiť alebo, ak nejaké zákutia v Bratislave vnímate ako rozprávkové, aký príbeh
by ste do nich umiestnili a pod. Svoj súťaţný literárny príspevok môţete napísať aj vo forme
bájky, sci-fi, povesti či legendy, dôleţité však je, aby ste vymysleli svoj vlastný príbeh
a neopakovali iné - uţ známe.
- vo výtvarnej téme (ak radšej kreslíte, maľujete), stvárnite Bratislavu z rozprávkového
pohľadu - fantázii medze nekladieme, naopak, uvítame ju. Výtvarná práca môţe byť aj
kolektívnym dielom – napr. model, koláţ a pod.

Na Vaše práce sa tešíme.
POSLANIE SÚŤAŽE:
Poslaním súťaţe je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeţe, rozvoj vyjadrovacích
schopností v literárnej či výtvarnej podobe, podporiť vzťah detí a mládeţe k mestu, v ktorom
ţijú, učia sa i trávia voľný čas. Súťaţ má upriamiť pozornosť na Bratislavu a najmä –
predstaviť hlavné mesto jeho obyvateľom očami detí.
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE :
1. kategória: najmladší ţiaci (1. – 2 . ročník ZŠ)
2. kategória: mladší ţiaci (3. – 5. ročník ZŠ, 1. ročník 8-ročných gymnázií)
3. kategória: starší ţiaci (6. – 9. ročník ZŠ, 2. – 5. ročník 8-ročných gymnázií)
Súťažné práce odovzdajte do Mestskej knižnice v Bratislave osobne alebo pošlite
klasickou poštou na adresu Mestská kniţnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava 1.
Obálku označte názvom súťaţe „Bratislava, moje mesto“.
PODMIENKY SÚŤAŽE
Do súťaţe sa môţu zapojiť ţiaci základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií
z celej Bratislavy buď jednotlivo, alebo kolektívne v rámci tried.
Literárna téma je určená tým, ktorí radi píšu, tvoria alebo zaznamenávajú príbehy slovom.
Literárna práca môţe obsahovať max. 3 básne spolu v rozsahu max. do troch strán A4 alebo
1 prozaický literárny útvar v rozsahu max. do 5 strán A4. Ţiaci môţu prácu napísať buď na
počítači alebo vlastnoručne, práca však musí byť jasne čitateľná.
Výtvarná téma je určená tým, ktorí radi kreslia na výkres, na plátno či radi modelujú
priestorové objekty.
Všetci súťažiaci uvedú na svojej práci jej názov, svoje meno a priezvisko, adresu bydliska,
adresu školy, triedu a vek. Výhercov čakajú zaujímavé ocenenia.

TRVANIE SÚŤAŽE:
7. apríl 2011 – 30. september 2011
Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie výhercov sa uskutoční 24. októbra 2011 pri príleţitosti
Medzinárodného dňa kniţníc.

